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Fundatia
, Terre des hommes în Romania
Toti, copiii au dreptul la o copilarie. E atat de simplu.

Terre des hommes lucrează de aproape 30
de ani în România pentru a proteja drepturile copiilor. Prin proiectele noastre, îi
ajutăm pe cei mici să depășească situațiile
care îi fac vulnerabili : sărăcia, migrația,
contactul cu justiția.
Lucrăm, de asemenea, pentru a îmbunătăți
capacitatea profesioniștilor din domeniul
social de a-i sprijini pe copii și tineri.
Vă invităm să răsfoiți această broșură ca
pe un album al activității noastre -marea
majoritate a fotografiilor sunt chiar din
proiectele noastre.
Credința noastră este că Fiecare copil are
dreptul la o copilărie. E atât de simplu.

Impactul în cifre
Cine suntem
Momente speciale din istoria
noastră
Proiecte de protecție a drepturilor
copilului
Proiecte pentru copiii afectați de
migrație
Proiecte pentru copiii în contact cu
justiția

3
4
6
7
17
27
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Impactul proiectelor noastre
în cateva cifre
de 28 ani

11 proiecte

16.589 copii

lucrăm pentru protecția
drepturilor copilului în
România

dedicate copiilor sunt
gestionate în medie într-un an,
de delegația Terre des hommes
din România

au beneficiat de
proiectele Tdh în
România doar în 2019

50 investiții

24.000 copii

10.000 vizitatori

realizate doar în cadrul
proiectului SHINE în
Bacău, în perioada
2017-2020

au preluat pentru o zi meseria
dorită în cei 7 ani ai campaniei
noastre Ziua Ștafetei

pe lună are platforma
ChildHub dedicată profesioniștilor din domeniul
social

Terre des hommes
Romania - Cine suntem

4

Suntem delegația română a celei mai importante
organizații elvețiene de protecție a drepturilor copilului. Formăm o echipă dedicată de circa 20 de oameni,
care lucrează în trei birouri (București, Craiova și Bacău),
iar fiecare este specialist în domeniul său: sociologie,
educație, psihopedagogie, project management, comunicare etc.

Membrii Consiliului ne ajută să păstrăm mereu ca prioritate problemele reale ale copiilor atunci când concepem proiecte, evenimente
sau materiale de promovare și advocacy eficiente. Le mulțumim din
suflet!
Terre des hommes (Tdh) a fost înființată în Elveția în 1960 de către
farmacistul franco-elvețian Edmond Kaiser, care a fost impresionat
de situația copiilor afectați de războiul din Algeria și a vrut să îi ajute.

Vă invităm pe www.tdh.ro și pe pagina de Facebook a Terre des hommes Romania pentru a ne cunoaște !

Numele organizației a fost inspirat de o lucrare din 1939 a lui Antoine
de Saint-Exupéry, „Terre des hommes”, tradusă în limba română ca
„Pământ al oamenilor”.

Voluntari inimoși ne sunt adesea alături și, în funcție de timpul și
pregătirea lor, se implică în diverse acțiuni din proiectele noastre.
Avem, de asemenea, un Consiliu Consultativ al Copiilor, format din
tineri entuziaști și implicați.

Scriitorul susținea că orice copil are potențialul de a se dezvolta, dacă
este protejat și iubit, și că este responsabilitatea noastră, a tuturor,
să creăm o lume mai bună.
www.tdh.ch www.tdh-europe.org
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Momente speciale din istoria
Terre des hommes în Romania
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1992

2000

2013

2017

Terre des hommes și-a început
activitatea în România, în
parteneriat cu organizații
locale. Primul nostru proiect își
propunea să prevină abandonul copiilor.

Am încheiat în România
parteneriate pentru
promovarea respectării
drepturilor copiilor cu HIV.

Am demarat un proiect amplu,
prin care am îmbunătățit accesul la educație, sănătate și
condiții decente de locuire al
copiilor de etnie romă (Zefir).

Am început SHINE, un
proiect care a îmbunătățit
accesul la educație și
condițiile de viață pentru
copiii din jud. Bacău.

mai
2019

oct
2019

nov
2019

mar
2020

Ambasadorul Terre des
hommes Roman Bürki (portarul
echipei Borussia Dortmund)
a vizitat comunități de copii
dezavantajați din România și a
promovat sportul ca mijloc de
dezvoltare și integrare.

Am lansat singurul
proiect al unei fundații
din România pentru protecția copiilor în sport.

Am contribuit la lansarea
raportului Child Rights
Now!, alături de alte 3
organizații, la 30 de ani de
la adoptarea Convenției
Drepturilor Copilului.

Am lansat, împreună cu
Asociația Arhipera, „Ghidul
în vederea echipării cu
grupuri sanitare interioare
a școlilor din mediul rural”.

Proiecte de protectia
,
drepturilor copilului

Pentru a întări sistemul de protecție a drepturilor copilului și a preveni situațiile
riscante, mobilizăm comunitățile și lucrăm cu asistenții sociali, profesorii și alți
profesioniști din domeniu. Ne dorim să creștem reziliența copiilor și tinerilor și
îi ajutăm să participe la luarea de decizii care îi privesc. Investim în educație,
sănătate, servicii sociale și infrastructură pentru a îmbunătăți viața copiilor
dezavantajați din România.

7

>

Un Mediu Sigur pentru
Copii în Sport

Terre des hommes este singura fundație
prezentă în România care a avut inițiativa de
a dezvolta politicile de protecție a copiilor
din mediul sportiv.
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Prin acest proiect inițiat în 2019, ne vom asigura că tinerii și copiii beneficiază de politici speciale de siguranță și
protecție, în timp ce practică diverse sporturi. Pentru început, acordurile au fost semnate cu Federațiile de Fotbal
și Gimnastică, dar Fundația va invita și alte federații și organizații sportive să se alăture proiectului, pentru a ne
asigura că drepturile copiilor sunt respectate în orice context sportiv în România.
Un „mediu sigur pentru copii” înseamnă a preveni orice formă prin
care copilul poate fi afectat negativ –emoțional, verbal sau fizic – în
cadrul spațiilor în care se antrenează sau face sport recreațional sau
de performanță. Ulterior vom dezvolta, împreună cu partenerii, politici
de protecție si siguranță și vom implica copiii și profesioniștii din sport
în crearea acestora. Apoi vom oferi o ceritificare în plus cluburilor care
respectă standardele de protecție si siguranță.

sportive, active în cadrul Federației Române de Fotbal și Federației
Române de Gimnastică.

În cei doi ani ai proiectului se vor îmbunătăți competențele profesioniștilor din sport care intră în contact cu copiii, prin cele 20 de cursuri
pe care le organizăm pe tema siguranței și protecției copiilor în mediul
sportiv și recreațional, pentru 120 de profesioniști din 20 de cluburi

La nivelul întregului proiect (România și Grecia), beneficiarii indirecți
vor fi mii de copii între 12 -18 ani care practică sporturi și profesioniști
din cluburi și tabere.

Principalii beneficiari ai proiectului, copiii, vor fi implicați de-a lungul
întregii proceduri: le ascultăm cerințele, părerile și îi încurajăm să-și
facă vocea auzită și să-și facă drepturile respectate. În acest scop vom
crea un Grup Consultativ al Copiilor.

20
20
formatori

Funded by
the European Union
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cursuri de
formare

120
20
cluburi
sportive

specialiști
instruiți

120
copii și tineri
promotori

Proiectul Un Mediu sigur pentru copii în sport /Keeping children safe in sports este implementat de Terre des hommes Romania, Tdh Hellas (Grecia), împreună cu Tdh Ungaria și este finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii
Europene -REC-RDAP-GBV-AG-2018.
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ChildHub, platforma pentru
profesionistii
în protectia
copilului
,
,
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ChildHub este o platformă online special creată pentru a ajuta profesioniștii din domeniul protecției copilului să perfecționeze practicile
din domeniu. Ea se adresează utilizatorilor din Europa de Sud-Est și
este accesibilă oricui, în 8 limbi (română, engleză, albaneză, bulgară,
sârbă-croată-bosniacă, maghiară, ucraineană, rusă).
Înscrierea în Academia ChildHub oferă acces la o bogată gamă de resurse pentru formare - video, documente și ghiduri online, webinarii,
cursuri gratuite.

cadre didactice, psihologi școlari, profesioniști din domeniul justiției
și aplicării legii, factori de decizie și reprezentanți ai sectorului guvernamental, reprezentanți ai mediului academic: profesori și studenți,
reprezentanți ai societății civile.
Platforma este și o sursă de știri pentru vizitatorii săi interesați de
evenimente, poziții vacante, diverse noutăți, proiecte din domeniul
protecției copilului și acoperă țările din regiune: România, Ungaria, Albania, Kosovo, Bulgaria, Croația, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Ucraina.

Temele abordate au toate legătură cu protecția copilului:
Întâlnirile ChildHub se întâmplă și în offline:
de la violența de gen care afectează copiii și tinerii migranți,
la măsuri alternative la procesul penal (adaptate la sistemul
justiției juvenile),
la încurajarea participării copiilor în societate sau
supervizarea în centrele de asistență socială și îngrijire a
copiilor.
Cei 8,300 de utilizatori sunt o comunitate care are astfel acces la
instrumente de bună practică. Dintre ei enumerăm asistenți sociali,

20.000
noutăți și
publicații

schimburi de experiențe între profesioniști în cadrul unor
conferințe regionale,
activități de instruire nivel local/ regional (ToT),
mese rotunde și inițiative de advocacy,
activități de peer-to-peer (mentoring, coaching, supervizare),
workshop-uri tematice,
ședințe ale persoanelor resursă nivel regional/local,
activități de cercetare/ analiză a situației în domeniu.

10.000

2.500

vizitatori pe
lună

profesioniști
formați

ChildHub este o inițiativă regională finanțată de Austrian Development Cooperation și Oak Foundation.
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SHINE, copiii trebuie
sa straluceasca”
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37

comunități rurale defavorizate
au beneficiat de
investiții
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236

întâlniri la care
copiii au fost
consultați cu
privire la nevoile
lor

11.000

copii beneficiază
de investițiile
în educație,
servicii sociale
și de sănătate

De ce au nevoie copiii pentru a fi fericiți? Adesea de lucruri simple,
după cum a aflat Echipa Terre des hommes Romania care, între 2017
și 2020, a oferit „Sprijin pentru infrastructura socială, de sănătate și
educație” în județul Bacău, prin proiectul SHINE.
Am început prin a întreba copiii ce își doresc și am aflat că, pentru
aceia dintre ei care locuiesc într-una dintre cele mai sărace regiuni din
Europa, dorințele sunt simple: „oameni buni și o școală prietenoasă”
au fost pe primele locuri.
În urma consultărilor cu copii, părinți și profesori din 37 de comunități
din Bacău, a rezultat o listă de nevoi care mai cuprindea toalete în
școli, autobuze școlare mai bune, cantine școlare. Reprezentanții comunităților au selectat cele mai importante nevoi, pe baza unor indicatori precum prioritatea, caracterul urgent, numărul beneficiarilor
sau impactul și rezultatele preconizate. Apoi echipa Terre des hommes
a început treaba, alături de partenerii săi -companii, alte organizații,
primării.

Au rezultat 10 terenuri de sport, 6 locuri de joacă, 3 grupuri sanitare,
3 de sisteme de încălzire corespunzătoare, reabilitări de clădiri, investiții în mobilier adecvat, rechizite și table școlare, calculatoare,
dar și microbuze. De asemenea, prin utilizarea educației non-formale
le-am arătat copiilor cum să aibă grijă de lucrurile noi, ajutându-i să
înțeleagă că bunul respectiv va avea o viață mai lungă.
În plus, ne țin la curent și după încheierea proiectului și ne spun dacă
și cum au acces la investiții. În urma experienței de pe teren, Fundația
Terre des hommes a publicat și un important reper pentru construcțiile
din mediul rural :„Ghidul pentru construirea grupurilor sanitare în școli
din mediul rural”, realizat alături de echipa Arhipera, o premieră în
acest domeniu.
Și, poate cel mai important rezultat, copiii au învățat care le sunt drepturile și au început să participe la viața comunității, fiindcă acum știu
că lucrurile se pot schimba doar printr-un efort comun.

Proiectul a fost finanțat de către Fundația Botnar din Elveția. Fotografii realizate în cadrul proiectului.
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Ziua Stafetei
- mentori
,
pentru copii
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Pentru copii este foarte important să aibă mentori în profesiile pe
care și le doresc. Așa că în fiecare an, încă din 2012, Fundația Terre
des hommes România, alături de partenerii săi (Ministerul Educației,
școli, instituții, companii), desfășoară o campanie națională –„Ziua
Ștafetei”, care pune în legătură copii și mentori. Le permitem astfel
să-și decidă viitorul în cunoștință de cauză - unul dintre drepturile lor
fundamentale.
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În luna noiembrie, când se aniversează Convenția Drepturilor Copilului, profesori din toată țara sunt invitați să fie coordonatori voluntari
în această campanie, iar ei discută cu copiii între 12 și 18 ani și află
preferințele lor profesionale. Apoi caută la nivel local mentori și organizează alături de aceștia câte o Zi a Ștafetei de-a lungul unei anumite
perioade.
Fundația Terre des hommes coordonează campania, o promovează
și se asigură de continuitatea, coerența acestuia și de siguranța
copiilor implicați. De asemenea, ne asigurăm că Ziua Ștafetei rămâne
un proiect fairplay și de suflet pentru toți cei implicați, un prilej de

15

bucurie și nu de competiție. Noi dăm startul campaniei în fiecare an,
le trimitem coordonatorilor voluntari materiale de sprijin, promovăm
acțiunile lor locale și căutăm mentori de renume care să participe la
campanie: ambasadori, directori, artiști.
Ziua Ștafetei, așa cum este gândită de Terre des hommes, este o ocazie unică pentru mii de copii de a încerca profesia unui adult, ceea ce
îi entuziasmează neașteptat de mult: în 2019 aproape 7.000 de copii
au participat la campanie.
Pe www.ziuastafetei.ro sunt fotografii din anii trecuți, cu mentorii:
Therme București (stg), Vlad Eftenie, Reprezentanța Comisiei Europene la București, Ambasada Canadei.

Proiecte mai vechi de
protejare a drepturilor copilului
Protecția copiilor presupune și perfecționarea specialiștilor din domeniu, iar Terre des hommes
contribuie de 28 de ani la acest lucru, inclusiv datorită parteneriatelor sale instituționale.

LEAP - împotriva violenței sexuale- a fost un proiect adresat specialiștilor din domeniu social, pentru ca aceștia să dezvolte servicii
etice și participatorii pentru copiii/tinerii afectați de violență
sexuală. Victimele abuzurilor au fost încurajate să creeze propriile
activități de prevenție, participând la un program de Leadership și
Abilități de viață (LEAP).

Proiectul PRAEVENIR a urmărit ca numărul de copii care necesită
servicii specializate de protecție (intensive și costisitoare) să scadă,
datorită eficienței serviciilor de intervenție și de prevenire a situațiilor de risc. Concret, membrii comunităților și autoritățile locale
au fost mobilizate și implicate activ în prevenirea și gestionarea
riscurilor legate de copii.

S-au format tineri facilitatori în aplicarea programului de Leadership
și Abilități de viață. Fiecare dintre cei patru parteneri de implementare (Barnardos SECOS din Marea Britanie, Terre des hommes din
România, Fundația PULSE din Bulgaria și Stichting Alexander din
Olanda) au creat un grup consultativ al copiilor care a oferit consiliere privind direcția activităților în țară.

Astfel, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului – Dolj, am oferit cursuri de formare profesională,
asistență tehnică și consultanță reprezentanților serviciilor sociale
locale, membrilor Consiliilor Comunitare Consultative și cadrelor
didactice. Am urmărit să asigurăm accesul la măsuri calitative și
eficiente de prevenire primară și secundară: sprijin direct individual, programe de tip școală după școala, activități psihosociale și
programe de vară.

Acest proiect a fost implementat în perioada noiembrie 2015 noiembrie 2017 si a fost coordonat de Centrul Internațional de
Cercetare a Exploatării, Infecției și Traficului de Copii (IC) la Universitatea din Bedfordshire din Marea Britanie. Implementarea
s-a realizat în parteneriat cu Barnardos SECOS, Terre des hommes
(România), Fundația PULSE (Bulgaria), Stichting Alexander (Olanda),
Oficiul Regional Terre des Hommes pentru Europa de Sud-Est și în
asociere cu EuroChild. LEAP a fost finanțat de Programul pentru
Drepturile, Egalitate și Cetățenie al Comisiei Europene.
PRAEVENIR a fost un „Parteneriat pentru reducerea abuzului împotriva copiilor și pentru incluziunea socială”, prin care am vrut să ne
asigurăm că drepturile copiilor din regiunea de sud-vest a României
sunt respectate.
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Astfel, 310 asistenți sociali și persoane care lucrează în structuri
pentru protecția copilului au făcut cursuri de formare pentru prevenirea situațiilor de risc. În plus, 191 de membri au participat la vizite
de schimb de experiențe.
PRAEVENIR a oferit micro-granturi către 44 de inițiative locale care
se adresează copiilor în situații de risc și familiilor acestora și include măsuri de prevenire la nivelul comunității. Parteneri: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție; DGASCP Dolj,
Gorj și Olt, Comitete Consultative Comunitare (CCC), Haute d’Ecole
Lausanne - HES-SO Sursa finanțării: Canton Vaud, Ville de Lausanne. Perioada implementării proiectului: 2016-2018.

Proiecte pentru copiii
afectati, de migratie
,

În România copiii sunt afectați de migrație în diferite feluri: unii migrează cu
părinții sau sunt lăsați acasă, alții se întorc sau vin pentru prima oară aici din
țări sfâșiate de conflicte. Împreună cu partenerii noștri vrem să ne asigurăm că
toate drepturile acestor copiii migranți sunt respectate și că ei au o șansă de
a crește normal.
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ICAMnet, pentru copiii
afectati, de migratie
,
Copiii afectați de migrație trec printr-o perioadă cu experiențe neplăcute asociate cu
riscuri crescute care își pun amprenta asupra dezvoltării lor, a copilăriei, inclusiv a
capacității de a învăța. Toate acestea pot avea efecte pe termen lung atât asupra lor,
cât și asupra societății, dacă nu li se oferă sprijin. În centrul proiectul ICAMnet este
înțelegerea că acești copii nu învață bine dacă sunt nefericiți, nesiguri sau speriați.
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În numele proiectului, Networking and Including Children Affected by
Migration, acronimul CAM vine de la Children Affected by Migration
și este folosit pentru a se referi la copii și tineri, precum refugiați,
solicitanți de azil, migranți social sau economic sau cei lăsați în urmă
de familii care au emigrat.

tuturor elevilor și pentru arăspunde nevoilor de tip SEL ale celor afectați de migrație și a-i ajuta să treacă peste efectele separării, traumei
și pierderii. Vom oferi sprijin suplimentar famiilor afectate de migrație
și încuraja o învățare socială și emoțională continuă pentru întreaga
familie.

ICAMnet va îmbunătăți incluziunea și capacitatea de învățare a copiilor
de școală primară și secundară afectați de migrație, prin crearea unui
climat de „Convivencia” - un concept spaniol care înseamnă „a trăi
împreună în armonie” - în școli și acasă. Cu toții vor fi mai conștienți
de drepturile și legile care îi protejează.

Proiectul ICAMnet are o durată de implementare de 2 ani (decembrie
2019 - noiembrie 2021), fiind derulat în Italia, Spania, România, Marea
Britanie, Belgia, cu intenția ca acestor țări să li se mai adauge încă
două (sau chiar să fie extins la nivel european).

Proiectul va realiza acest lucru prin dezvoltarea profesională a unor
lideri ICAM în școli, care pot crește capacitatea școlilor de a menține
un mediu de învățare sigur și care pot îmbunătăți „Social and Emotional Learning”(SEL)Învățarea Socio-emoțională. Lideri special formați
profesional (directori de școală, coordonatori de programe, consilieri
școlari, etc.) vor lucra pentru a îmbunătăți capacitatea de învățare a

168

1000

30.000

lideri școlari
ICAM formați

cadre
didactice

copii
sprijiniți

Finanțare: Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.
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Fundația Terre des hommes Romania lucrează în acest proiect alături de alți 6 parteneri:The Northampton Centre for Learning Behaviour
(NCfLB) and Achievement for All (AfA) din Marea Britanie, ACCESophia din Spania, ICARO din Italia, Inspectoratul Școlar din Prahova
- România (ISJPh), Eurochild din Belgia. Informații suplimentare pe
www.tdh.ro și www.icamproject.eu.

Funded by
the European Union
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BRIDGE - împotriva violentei
de gen
,

Copiii și tinerii care migrează sunt expuși violenței de gen
și abuzului atât în țara de origine, în timpul călătoriei, cât
și în țara de destinație. Prin proiectul BRIDGE, Terre des
hommes și partenerii săi întăresc capacitatea specialiștilor
din sistemul public și din ONG-uri de a identifica, gestiona
și preveni formele specifice ale violenței de gen (GBV). Cei

afectați, adică tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți
de azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de
tolerat), sunt și ei ajutați să se protejeze mai bine. Acronimul BRIDGE reprezintă prescurtarea pentru „Building Relationships through Innovative Development of Gender Based
Violence Awareness in Europe”.
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Violența de gen include: violența domestică, violența sexuală (cum ar
fi violul, agresiunea sexuală, hărțuirea sexuală, urmărirea stradală și
intimidarea), sclavia, mutilarea genitală feminină, crimele de onoare,
căsătoriile forțate, hărțuirea cibernetică. Acest tip de violență are consecințe asupra sănătății fizice și mintale a persoanelor afectate, mult
după încheierea episodului traumatic.
Este foarte important ca specialiștii din cadrul autoritatilor publice/
ONG-urilor care intră în contact cu tineri și copii migranți să beneficieze de instruire specializată pentru a înțelege violenta de gen

1.000

copii și tineri
migranți și
refugiați formați

Finanțatori: Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin
Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).
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(formele și consecintele ei), a identifica victimele, a comunica cu sensibilitate și grijă cu persoanele afectate, prin crearea unui mediu de siguranță și incredere, a oferi sprijin și asistență adaptate.
Termen de implementare: până în 2020
Parteneri în proiect: Romania -Terre des hommes, Malta - KOPIN Malta, Belgia - Defence for Children International Belgia, FEDASIL Belgia,
Grecia - ARSIS Grecia, Ungaria - Terre des hommes regional office for
Central and South East Europe.

7000
profesioniști
sensibilizați

Funded by
the European Union

60

tineri
facilitatori
instruiți

>

MINT: Tinerii romani, mentori
pentru copiii migranti,

Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT,
Fundația Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să ofere copiilor refugiați și migranți

șansa de a se integra cu ajutorul tinerilor europeni. Datorită unui program de mentorat inovator, contribuim la construirea unor societăți mai
incluzive în România, Polonia, Republica Cehă
și Slovenia.
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Prin programul de mentorat din România, tineri voluntari locali și copiii
migranți și refugiați nou-sosiți se întâlnesc și participă împreună la
activități educaționale și sociale special alese. Tinerii mentori inițiază
și organizează, cu ajutorul Fundației, întâlniri individuale și de grup
axate pe sprijinul educațional și lingvistic, precum și pe activitățile de
recreere, cum ar fi jocurile de masă.
Activități sportive în aer liber și activități socio-culturale (vizite de muzee, vizionarea unor filme sau organizarea unor competiții sportive)
-totul este gândit pentru a ajuta copiii nou-sosiți să-și facă noi prieteni
și să se integreze în comunitățile locale gazdă. Cel puțin 120 de copii
vor fi înscriși în educație formală sau informală și vor beneficia de
programul de mentorat și de diversele sale activități.
În același scop, copiii primesc acces și la conținuturi tipărite și online
adaptate, care îi ajută să înțeleagă particularitățile culturale și sociale
naționale ale celor patru țări participante la proiect. Mai mult, copiii

au ocazia să învețe limbile locale prin cursuri offline și online oferite
într-o limbă pe care copiii o înțeleg, cum ar fi arabă sau farsi.
Alte componente ale proiectului sunt inițiativele de advocacy conduse
de copii, care se vor adresa membrilor comunităților locale și factorilor
de decizie la nivel local și național. Ei vor combate stereotipurile și vor
răspândi o imagine pozitivă a comunităților de imigranți și refugiați,
iar copiii vor beneficia de o atmosferă mai primitoare în cadrul societăților gazdă.
Termen implementare: ianuarie 2019 - ianuarie 2021.
Parteneri: Proiectul este implementat de Biroul Regional al Terre des
hommes în Ungaria în parteneriat cu Organizația pentru ajutor pentru
refugiați (Republica Cehă), Fundația Ocalenie (Polonia), Terre des
hommes România, Filantropia slovenă (Slovenia).

120

240

1.000

60

copii
beneficiari

copii și tineri sunt
împuterniciți prin
acțiuni de advocacy
(în toate țările)

copii și membrii
familiilor lor care
au accesat
resursele
on-line ale
proiectului

băieți și fete
implicați activ
în acțiuni de
advocacy și
conștientizare

Finanțator: Fondul pentru Azil,
Migrație și Integrare al Uniunii Europene.
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Funded by
the European Union

MISTO
AVILEAN, pentru educatia
,
,
nediscriminatorie a copiilor romi
Proiectul „MIȘTO AVILEAN !” (în limba Romani = Bine ai venit!) facilitează educația continuă și nediscriminatorie pentru copiii romi aflați în migrație internațională. Astfel, Terre des hommes și partenerii săi lucrează pentru
ca acestor copii să li se spună „bun venit” la școală, indiferent de locul unde s-ar afla aceasta.
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Integrarea în educație a copiilor romi aflați în migrație în Europa se
realizează, pe de o parte, prin crearea unui mecanism transnațional
de cooperare între școli din 3 state membre EU (România, Franța,
Spania), găzduit pe website-ul misto-avilean.eu. Aici profesorii se pot
înregistra pentru a comunica cu alți specialiști din educație din Franța,
Spania și România.

Cooperarea internațională între școli face și obiectul unei campanii de
advocacy la nivel național și european.

Pe de altă parte, proiectul dezvoltă, prin traininguri și webinarii, capacitatea specialiștilor (învățători, profesori, administratori de școli)
de a oferi educație gratuită și nediscriminatorie copiilor romi. Nu în
ultimul rând, combatem, chiar cu ajutorul copiilor, reprezentările negative ale romilor printr-o campanie condusă și implementată de aceștia.

Parteneri: Terre des Hommes Ungaria, AFEJI Franta, Fondation Secretariado Gitano (Spania)

570

4

specialiști din educație
vor beneficia de sesiuni
de training

țări partenere
implicate în proiect

Finanțator: Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin
Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).
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Fundația Terre des Hommes Romania a inițiat și implementează acest
proiect, alături de partenerii săi, în perioada Noiembrie 2018 – Octombrie 2020. Pentru mai multe detalii, accesați www.misto-avilean.eu.

Funded by
the European Union

Proiecte vechi din domeniul
migratiei
,
Migrația este un context care poate afecta pe termen lung un copil și îl aduce în situații vulnerabile.
De accea Terre des hommes Romania intervine strategic în acest domeniu prin diferite abordări.
Proiectul „zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune” (2014-2019) a
ajutat grupurile vulnerabile, în special romi, cu precădere femei, tineri și copii, din 12 comunități diferite, să aibă acces mult îmbunătățit la educație și sănătate.

Cei 8 parteneri care au intervenit multi-sectorial și integrat: Terre
des hommes, Amare Rromentza, Fundația Pestalozzi, Fundația
PACT, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, Sastipen, Habitat for Humanity România, Fundația NESsT România

Beneficiari au fost 20.000 de persoane care trăiesc în mediul rural
în trei județe: Olt, Dolj și Gorj. Dintre acestea, 300 de copii au luat
parte la activitățile after school în 10 comunități + 1200 de copii, la
activitățile psiho-sociale; 96 femei și tineri au participat la sesiuni
de instruire și mentorat; 18 inițiative comunitare au fost finanțate
prin granturi mici; cel puțin 875 copii au ajuns să aibă condiții mai
bune de studiu, iar pentru 60 % din populație accesul la servicii de
sănătate s-a îmbunătățit.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

În plus, 28 de activități generatoare de venit au fost finanțate, deoarece am vrut să construim comunități puternice și legături între
roma și alte etnii. Astfel, zefiR nu a fost doar un nou proiect pentru
roma, ci o schimbare de abordare, prin care grupurile țintă din cele
trei județe au fost implicate direct în proces, pentru a construi încredere în comunitate și pentru sustenabilitate pe termen lung.

Modalitatea inedită de a face acest lucru a fost predarea metodologiei specifice Mișcare, Joc și Sport pentru femeile cu statut de
refugiat și cele din comunitatea gazdă, din București și Constanța.

„zefiR. Impreună pentru puterea de acțiune” a fost inițiativa unui
consorțiu coordonat de Terre des Hommes și format din Amare Rromentza, Agenția Împreună, Fundația PACT și Fundația Pestalozzi,
Fundația NESsT România ca parteneri principali, și Habitat for Humanity și SASTIPEN, ca parteneri asociați.
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Move Together s-a adresat femeilor, copiilor, tinerilor cu statut de
refugiat, dar și majorității din comunitatea locală și a fost implementat în București și în Constanța. Scopul a fost să apropie comunitatea română de refugiații sosiți aici și să crească gradul de
înțelegere reciprocă.

Metodologia (dezvoltată de Terre des hommes) presupune învățare
experențială prin intermediul jocului și sportului, participare și
transferul de competențe de la adulți la copii, prin oferirea de sprijin
psiho-social. Femeile, la rândul lor, organizau în comunitate astfel
de activități.
Scopul a fost de a îmbunătăți înțelegerea, respectul și toleranța dintre refugiați și comunitățile gazdă, a reduce stigmatizarea și discriminarea și a ajuta la integrarea acestora în societatea românească.

>

Proiecte pentru copiii
in contact cu justitia
,

Terre des hommes crede într-un sistem de justiție eficient, în care tinerii nu sunt
privați de libertate, iar victimele copii sunt protejate. Astfel, dezvoltăm metodologii specifice pentru profesioniștii care lucrează cu copiii aflați în conflict cu
legea și practici prietenoase pentru copii, cu accent asupra echilibrului mental
și rezilienței.
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)

Focus, justitia
care protejeaza
,
copilul

În cadrul proiectului Focus vom promova o justiție centrată pe
copil. Obiectivul principal este cel de a ne asigura că minorii
care vin în contact cu legea (fie că sunt victime, fie că au comis
o faptă penală) primesc individual atenție și au acces la sprijin
personalizat
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în proceduri judiciare.

Acțiunile concrete din cadrul proiectului includ, printre altele:
un studiu
dezvoltarea unor materiale de formare pentru echipe
multidisciplinare;
sesiuni de formare regionale;
dezvoltarea planurilor de pilotare și monitorizare
în țările țintă;
sesiuni de formare națională;
producția de materiale de informare realizate de copii,
precum și materiale creative de advocacy;
un curs de formare online pentru profesioniști din toată
Europa.

Se vor culege date în țările țintă, pentru a crea un ghid pentru profesioniștii din toată Europa care doresc să conducă astfel de evaluări.
Reprezentanții autorităților naționale vor fi implicați în toate etapele
proiectului.
Printre rezultatele așteptate se numără o mai mare capacitate a profesioniștilor din domeniul justiției juvenile și a protecției copilului de
a lucra multidisciplinar pentru a evalua copiii (fie că sunt victime, suspectați sau acuzați în cadrul unor proceduri penale ).

În paralel, copiii sunt informați cu privire la dreptul lor la o evaluare
individuală și au ocazia să participe în toate etapele proiectului, prin
intermediul consiliilor consultative pentru copii.
Se va dezvolta, de asemenea, un raport regional de învățare reciprocă,
pentru a evalua instrumentele, practicile și procedurile de evaluare a
copiilor aflați în contact cu legea – atât victime cât și părți implicate

Proiectul este implementat de delegațiile Terre des hommes Romania,
Terre des hommes Grecia și Terre des hommes Ungaria în parteneriat
cu Defence for Children Olanda, Child Rights Centre - Serbia , Child
Circle – Belgia și SAPI – Bulgaria.

250

50

465

copii din
5 țări

copii implicați în
consilii
consultative

profesioniști din
sistemul judiciar
și social

Durata implementare: ianuarie 2020 - decembrie 2021
Finanțator: Proiectul Focus este co-finanțat prin programul
Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene
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Justiția restaurativă va fi promovată în rândul acestor profesioniști,
iar copiii vor ști mai multe despre drepturile lor și vor fi implicați în
acțiuni de advocacy.

Funded by
the European Union

I-Restore, pentru protectia
,
victimelor - copii
Terre des hommes a început în 2019 proiectul I-Restore (Better Protecting Child Victims Rights
through Restorative Justice), pentru a contribui la o mai bună protecție a victimelor-copii.
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Obiectivul, în acest caz, este de a promova folosirea justiției restaurative în rândul părților interesate la nivel național, în cazurile în care
sunt implicați copii-victime. Justiția restaurativă este o practică prietenoasă cu copilul-victimă și urmărește o mai bună protecție a acestora.
La finalul celor 2 ani ai proiectului, profesioniștii din domeniu vor avea
mai multe informații și vor pleda pentru folosirea justiției restaurative
în România, Grecia și Albania. Pe de altă parte, copiii și tinerii vor fi
activ implicați în proiect, vor ști mai multe despre drepturile lor și vor
promova la rândul lor conceptul.
Justiția restaurativă își propune să vindece, să repare și să prevină:
ea se concentrează asupra nevoilor și drepturilor victimei, motivației
celor în cauză și asupra rolului comunității.
Justiția restaurativă este un proces în care copilul infractor, victima
(numai cu acordul său) și, după caz, alte persoane și membri ai co-

Procesul restaurativ poate include medierea, concilierea, conferințele
și cercurile restaurative, dar și alte practici, precum despăgubirile,
compensațiile, consiliile comunitare și munca în folosul comunității.
Activitățile din proiect includ realizarea unui raport de cercetare cu privire la justiția restaurativă și copii victime, a unor activități de e-learning pentru profesioniști și de training cu copii. De asemenea, copiii
vor realiza campanii de sensibilizare și se vor implica în evenimente
de advocacy.
În proiect colaborează 6 organizații: Terre des hommes - Hungary, Terre
des hommes - Romania, Terre des hommes Hellas, European Forum for
Restorative Justice, Restorative Justice Netherlands, Terre des hommes – Albania.

9

90

90

activități de
instruire a
profesioniștilor

practicieni formați
din domeniul
justiției penale

decidenți politici
informați cu
responsabilități în
domeniul protecției
copilului
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munității participă activ, împreună, la soluționarea problemelor care
decurg din infracțiune.

Termen implementare: 2019-2021
Finanțator: Co-finanțat de UE -Justice and Consumers

Un alt viitor pentru minorii
din detentie
,
Minorii și tinerii din centrele educative și de detenție din Romania au dreptul la o șansă pentru viitor.
Pregătirea insuficientă a specialiștilor în a-i trata în mod respectuos, profesionist și nediscriminatoriu
(receptivi la drepturile, nevoile și emoțiile acestora) riscă să diminueze șansele minorilor și tinerilor de
reabilitare și reintegrare socială și să îi mențină în sistemul penitenciar pe viață.
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De aceea, Terre des hommes România implementează din 2020 proiectul PRECISION (Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and
Support for Youth Offenders) pentru a susține reabilitarea minorilor și
tinerilor privați de libertate și a le reda o șansă în viață.
Minorii și tinerii privați de libertate consultați de către Tdh nu au
acces la informații, trăiesc în condiții precare de detenție, fără contact
suficient cu lumea din afară. De asemenea, educația nu este suficient
încurajată sau adaptată nevoilor lor, iar mișcarea și sportul nu sunt
facilitate.
Pe de altă parte, personalul din centrele de detenție nu se poate
califica prin training-uri adaptate lucrului cu copiii. O mare parte din
personal nu demonstrează abilități de comunicare și negociere, care
ar construi relații pozitive cu copiii și tinerii și ar reduce tensiunile și
situațiile de conflict, fără a folosi forța.

va fi susținută dezvoltarea profesională a personalului prin training-uri
despre practici prietenoase adaptate minorilor folosind metodologia
„Mișcare, Joc și Sport”.
Copiii și tinerii își vor îmbunătăți capacitatea de reziliență și stima de
sine prin activități sportive și li se vor oferi spațiul, mecanismele și
abordările potrivite pentru a-și exprima opiniile și a contribui la luarea
deciziilor.
În cadrul proiectului se va facilita reintegrarea socială, în paralel se va
iniția un program de mentorat prin care tinerii vor fi susținuți să se angajeze, să-și identifice o locuință și să urmeze training-uri de calificare
în domenii de lucru variate.
Pentru a promova rezultatele proiectului vor fi organizate mese rotunde, precum și o conferință internațională pentru profesioniști și
factorii de decizie.

Pentru a răspunde acestor nevoi, prin proiectul PRECISION se va investi în condiții mai bune de detenție (îmbrăcăminte și produse de igienă),
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300

copii și tineri își vor
îmbunătăți starea
psihosocială și abilitățile
de viață

minori și tineri vor beneficia
de condiții mai bune în
detenție, de proceduri
adecvate și prietenoase.
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Durata implementare: ianuarie 2020 - decembrie 2021
Finanțator: Finanțare: Fundația Medicor

Proiecte mai vechi din domeniul
justitiei
,
A ajunge în instanță ar putea însemna pentru un copil „stop joc”, mai ales dacă nu-și cunoaște drepturile
și obligațiile în situațiile în care ar fi suspect, martor, infractor sau victimă. Iată cum Terre des hommes a
încercat să schimbe acest lucru în ultimii ani.
Prin proiectul AUDIS s-a dorit schimbarea cadrului legislativ și a
practicilor instituționale și profesionale, din România, pentru o
justiție mai adaptată nevoilor copiilor victime și/sau martori sau autori de infracțiuni.
Am contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea serviciilor sociale
adresate copiilor aflați în proceduri judiciare și/sau administrative,
am facilitat schimbul de experiență și practici între specialiștii din
sistemul judiciar, de ordine publică și de protecție socială.
Partenerii proiectului au fost ANPDCA, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și Cluj, Fundația Internațională pentru Copil și Familie „Dr. Alexandra Zugravescu”, Asociația Femeilor Împotriva Violenței – Artemis, Ministerul Justitiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Centrul National de Formare al Politiei Judiciare
(CNFPJ) Franța.
Curtea Drepturilor Copiilor a fost un proiect prin care un joc de simulare online a fost creat pentru a-i informa pe copii și tineri despre
drepturile lor în timpul diferitelor proceduri judiciare civile, administrative și penale. De asemenea, ei puteau explora opțiunile pe care
le au în diferite contexte.
Scopul jocului StoryLab era ca situațiile de risc să fie astfel evitate
printr-o mai bună informare.
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StoryLab a fost primul joc de simulare IT din Europa care a abordat
interactiv domeniul complex al justiției juvenile în această manieră.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană (JUST / 2014 / Action
Grants) și pus în aplicare de 6 parteneri de la nivel transnațional –
Fundația Terre des hommes România, Terre des hommes Ungaria,
Rețeaua Națională pentru Copii din Bulgaria, Brave Phone Croația,
Fundația Terre des hommes Italia și Victim Support U.K.
AWAY a promovat modalități altenative în administrarea justiției
pentru minori și tineri și își propunea să pregătească și informeze
mai bine profesioniștii din diferite domenii referitor la metodele
alternative de soluționare a procesului penal, în cazul copiilor suspecți/anchetați.
Astfel, pentru profesioniștii din domeniu a fost elaborat un curs
online pe platforma Childhub, dar și unul offline care a avut loc în
noiembrie 2018.
Cu ajutorul unui Grup de Consultare al Tinerilor, care a inclus 15 tineri
aflați în conflict cu legea a fost create o broșură accesibilă copiilor,
care descrie sistemul de justiție juvenilă și îi informează cu privire la
drepturile lor în cadrul procedurilor judiciare. „Justiția Juvenilă de la
A la Z” este disponibilă gratuit pe tdh.ro.
AWAY a fost susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie
al Uniunii Europene.

Fii prietenul nostru, fii prieten
pentru mii de copii!
În spiritul numelui pe care îl purtăm -Terre des hommes (trad.
Pământ al oamenilor), ne dorim să extindem rețeaua noastră
de prieteni care doresc să ajute copiii și de aceea ne adresăm
în special companiilor cu un apel.

Kirsten Theuns , Head of Eastern European Delegation:
„Experiența noastră poate fi utilă companiilor, pe care le
putem asista în activititățile de CSR sau cărora le putem chiar
oferi oportunități de training inedite.

Proiectele noastre din România sunt finanțate de donatori instituționali sau privați sau de către alte fundații, dar pentru a
putea acoperi toate costurile suntem nevoiți să căutăm activ
și alte surse.

Terre des hommes a creat, de exemplu, metodologia Mișcare, Joc și Sport, care și pentru adulți dezvoltă soft skills și
abilități de muncă în echipă, adică o minunată activitate de
team building.

În încercarea de a ajuta mai mult și mai bine copiii din
România, ne dorim colaborări cu sectorul privat, care ne-ar
putea oferi servicii sau sponsorizări și căruia îi putem oferi
din experiența noastră, în schimb.

Cred în colaborarea reală dintre ONG-uri și sectorul privat.
În definitiv, putem împărtăși cu toții din experiențele noastre pentru binele general, în cazul acesta pentru bunăstarea
copiilor români”.

Suntem la dispoziția dvs la rou.office@tdh.ch sau iulia.stancu@tdh.ch (responsabil comunicare).
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